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ABSTRAK 

 

Andrian,Yanky Zeny. 2018. Pembentukan Karakter Peserta Didik melalui Seni 
Baca Al-Qur’an di PPTQ Fatama Zahro Balerejo Kebonsari Madiun. 
Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dosen pembimbing, Nur 
Kolis, Ph.D. 

 
Kata kunci: Pembentukan Karakter, Seni Baca Al-Qur’an 
 

Pembentukan karakter berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Di PPTQ Fatma Zahro dilaksanakan pembentukan karakter yaitu melalui 
Pembentukan karakter pembiasaan, motivasi, keteladanan, dan pengajaran. 
Seni baca al-Qur’an adalah bacaan-bacaan yang bertajwid yang diperindah oleh irama 
lagu atau tausyech dengan baik.  

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
kegiatan seni baca al-Qur’an di PPTQ Fatma Zahro Balerejo Kebonsari Madiun. (2) 
untuk mengetahui bagaimana pembentukan karakter peserta didik melalui seni baca 
al-Qur’an di PPTQ Fatma Zahro Balerejo Kebonsari Madiun. (3) untuk mengetahui 
apa dampak positif seni baca al-Qur’an terhadap peserta didik di PPTQ Fatma Zahro 
Balerejo Kebonsari Madiun.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan 
jenis studi kasus yang bersifat analitis deskriptif. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik model Miles and Huberman, 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian ini adalah (1) kegiatan seni baca al-Qur’an di PPTQ tersebut 
terjadwal secara rutin setiap hari minggu malam senin dan terlaksana secara 
terprogram dan sesuai dengan prosedur pondok pesantren (2) pembentukan karakter 
ini melalui metode pembiasaan, motivasi, keteladanan, dan pengajaran. (3) Dampak 
positif seni baca al-Qur’an terhadap karakter  peserta didik di PPTQ fatma Zahro 
Balerejo Kebonsari Madiun ini adalah terwujudnya karakter religius pada peserta 
didik, terwujudnya karakter jujur pada peserta didik, terwujudnya karakter kreatif 
pada peserta didik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan dari pendidikan 

nasional. Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Dinyatakan bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.
1
 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, karakter adalah sifat sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. 

Karakter juga bisa dipahami sebagai tabiat atau watak. Dengan demikian, orang yang 

berkarakter adalah orang yang memiliki karakter, mempunyai kepribadian atau 

berwatak. Sedangkan menurut ahli psikologi “karakter” adalah sebuah sistem 

keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang individu, karena itu 

jika pengetahuan mengenai  karakter seseorang itu dapat diketahui, maka dapat 

                                                             
        1 UU RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Depdiknas, 2003), 4. 
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diketahui pula bagaimana individu tersebut akan bersikap untuk kondisi- kondisi 

tertentu”.
2
 

Dewasa ini banyak kaum muda sudah gemar berfoya-foya dan bersenang-

senang. Sebagai akibatnya mereka lalai terhadap kewajiban dan tradisi luhur, seperti 

rasa hormat terhadap orang tua. Kemrosotan karakter semacam itu banyak terjadi 

dikalangan generasi muda terpelajar, terutama mereka yang menghabiskan masa 

remaja dan kepemudaanya di sekolah-sekolah umum. Tambah lagi seiring dengan 

perkembangan informasi teknologi digital, marak beredar majalah-majalah porno dan 

film-film yang menyajikan adegan-adegan telanjang. Semuanya itu mendorong 

semakin kerasnya kegairahan kaum muda untuk meniru-niru dan mengimpikan 

tercapainya penghidupan yang serba lezat, serba senang dan serba santai. 

Tidak ada alasan untuk meragukan, bahwa sebab utama terjadinya 

kemrosotan karakter dan masyarakat ialah melemahnya usaha pencegahan untuk 

menyelamatkan generasi muda. Dengan perkataan lain yang lebih jelas ialah 

lemahnya pendidikan agama di rumah maupun disekolah. Di antara tindakan-

tindakan yang perlu diambil untuk menyelamatkan mereka ialah menitikberatkan 

pendidikan-pendidikan pada unsur kerohanian agar pertumbuhan jasmani dapat 

diimbangi dengan pertumbuhan rohani.  

Menitikberatkan pendidkan pada unsur keagamaan adalah asas pertama 

yang dapat memperkuat mental generasi muda yang sedang tumbuh itu, agar mereka 

                                                             
        

2
 Akhmad Muhaimin Azzer, Urgensi pendidikan Karakter di Indonesia: Revitalisasi Pendidikan 

Karakter Terhadap Keberhasilan Belajar dan Kemajuan bangsa (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 

15. 
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memilki sifat mencintai kebajikan, keadilan, kebenaran dan keutamaan. Pendidikan 

agama pasti dapat mewujudkan ketahanan dalam jiwa generasi muda terhadap 

godaan-godaan yang akan menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa, 

mencegah kesukaan hidup berfoya-foya dan bermewah-mewah, berani menerjang 

larangan, menghalalkan yang haram dan melanggar tata susila, itulah sebabnya sangat 

perlu ditanamkan keyakinan, bahwa pendidikan adalah faktor pertama dalam 

menanam bibit dan menumbuhkan tunas untuk membangun umat yang baik. 

Para ahli pendidikan Islam sepakat bahwa maksud dari pendidikan dan 

pengajaran bukanlah memenuhi otak anak didik dengan segala macam ilmu yang 

belum mereka ketahui, tetapi maksudnya ialah mendidik karakter maupun akhlak dan 

jiwa mereka menanamkan rasa keutamaan, membiasakan mereka dengan kesopanan 

yang tinggi, mempersiapkan mereka satu kehidupan yang suci seluruhnya ikhlas dan 

jujur. Maka tujuan pokok dan terutama dari pendidikan islam adalah mendidik budi 

pekerti dan jiwa.
3
 Dan untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan pendidikan 

ajaran agama dengan cara memberikan tingkah laku melalui perbuatan, contoh dan 

suri tauladan, berlaku sopan santun, ramah tamah, jujur, menghormati guru ataupun 

orang yang lebih tua. 

Adapun untuk membentuk karakter peserta didik yaitu salah satunya 

dengan kegiatan  seni membaca al-Qur‟an. Seni membaca al-Qur‟an adalah salah satu 

kegiatan yang dapat menjadikan  karakter peserta didik lebih baik dari sebelumnya. 

Melalui bacaan seni bernyanyi dengan tartil maupun tilawah akan dapat membawa 

                                                             
        

3
 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1997), 34. 
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peserta didik khususnya buat pribadi peserta didik berperilaku sesuai dengan tuntunan 

al-Qur‟an dan As-sunnah yaitu mempunyai karakter yang baik. 

Di pondok Pesantren Tarbiyatul Qur‟an Fatma Zahro terdapat kegiatan 

rutin satu minggu sekali dengan diadakanya seni baca al-Qur‟an. Kegiatan ini 

merupakan langkah positif untuk mengarahkan anak-anak muda agar fokus terhadap 

kegiatan-kegiatan positif dan meninggalkan kegiatan-kegiatan negatif. Namun 

kenyataanya, masih terdapat beberapa peserta didik yang karakternya kurang baik, 

dalam pembelajaran ini masih ada beberapa peserta didik yang kurang aktif 

mengikutinya dikarenakan berbagai alasan, seperti efek dari kemalasan peserta didik 

dikarenakan pulang sekolah terlarut sore, sehingga peserta didik rendah akan 

kesadaran dalam membaca al-Qur‟an dan dalam praktiknya kurang mencerminkan al-

Qur‟an sebagai pedoman mereka, mengakibatkan pola karakter peserta didik yang  

belum sesuai dengan al-Qur‟an al-Karim. 

Pembentukan karakter melalui seni baca al-Qur‟an yang dilakukan oleh 

guru dan santri PPTQ Fatma Zahro Balerejo Kebonsari Madiun ini dilakukan secara 

rutin yaitu setiap satu minggu 1 kali.  

Berangkat dari latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian di PPTQ Fatma Zahro Balerejo Kebonsari Madiun. Dengan ini 

penulis mengangkat judul “Pembentukan Karakter Peserta Didik Melalui Seni Baca 

al-Qur‟an di PPTQ Fatma Zahro Balerejo Kebonsari Madiun. 
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B. Fokus Penelitian 

Untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti 

memfokuskan penelitian ini pada  pembentukan karakter peserta didik melalui seni 

baca al-Qur‟an di PPTQ  Fatma Zahro Balerejo Kebonsari Madiun. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan seni baca al-Qur‟an di PPTQ Fatma Zahro 

Balerejo Kebonsari Madiun?  

2. Bagaimana pembentukan karakter peserta didik melalui seni baca al-Qur‟an di 

PPTQ fatma Zahro balerejo Kebonsari Madiun? 

3. Apa dampak positif seni baca al-Qur‟an terhadap karakter peserta didik di 

PPTQ Fatma Zahro Balerejo Kebonsari Madiun? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan maka tujuan penelitian 

yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan seni baca al-Qur‟an di 

PPTQ Fatma Zahro Balerejo Kebonsari Madiun. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pembentukan karakter peserta didik melalui 

seni baca al-Qur‟an di PPTQ Fatma Zahro Balerejo Kebonsari Madiun. 

3. Untuk mengetahui apa dampak positif seni baca al-Qur‟an terhadap karakter 

peserta didik di PPTQ Fatma Zahro Balerejo Kebonsari Madiun. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai kontribusi bagi khasanah 

ilmiah dalam bidang pendidikan. 

b. Untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai bahan informasi serta acuan 

bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi pondok pesantren, agar berupaya memberikan pendidikan yang 

memiliki karakter Qur‟ani dan memiliki akhlak yang sesuai dengan al-

Qur‟an. 

b. Bagi pendidik, agar menciptakan pendidikan yang sesuai dengan akhlak 

yang sesuai dengan al-Qur‟an al-Karim.   

c. Bagi peserta didik, untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang di 

dapat dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Bagi Peneliti, dapat memberikan pengalaman baru mengenai  

pembentukan karakter dalam pembelajaran dan dapat 

mengembangkannya sebagai modal untuk mempersiapkan diri sebagai 

calon pendidik yang mampu mempersiapkan peserta didiknya menguasai 

berbagai keilmuan yang sesuai dengan ajaran al-Qur‟an. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan susunan yang sistematis dan mudah difahami oleh 

pembaca, maka dalam penyusunan penulisan skripsi ini sengaja penulis membagi 
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menjadi lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain saling mengait, sehingga 

merupakan satu kebulatan yang tidak bisa dipisahkan. Yang dimaksud kebulatan  

disini adalah masing-masing bab dan sub bab masih mengarah kepada satu 

pembahasan yang sesuai dengan judul skripsi ini, dalam artian tidak mengalami 

penyimpangan dari apa yang dimaksud dalam masalah tersebut. Adapun 

sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan sebagai dasar pemikiran peneliti yang  memuat latar 

Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, sistematika Pembahasan. 

BAB II:  Berisi tentang telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori. 

BAB III:  Metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumer data, 

prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, tahapan tahapan penelitian. 

BAB IV: Temuan penelitian (Umum-Khusus), dalam bab ini berisi tentang 

pembahasan deskripsi data umum dan deskripsi data khusus. 

BAB V: Analisis. Bab ini berisi tentang analisis data. 

BAB VI: Penutup. Bab ini  merupakan bab terakhir dari penelitian yang 

penulis susun, didalamnya menguraikan tentang simpulan dan saran.
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BAB II 

TELAAH PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Penelitian Terdahulu 

Kajian tentang pembentukan karakter melalui seni baca al-Qur‟an sudah 

sangat jarang dilakukan, namun untuk kajian tentang pembentukan karakter sudah 

banyak dialakukan, baik dalam bentuk buku, penelitian lapangan, maupun 

penelitian kepustakaan untuk mendukung penyusunan proposal ini, maka penulis 

berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang ada, berupa 

penelitian yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.  

Pertama, skripsi Dewi Fatimah, 2015, yang berjudul „Pembentukan 

Karakter Religius dan Karakter Disiplin Siswa Melalui Pembiasaan Membaca al-

Qur’an Setiap Pagi”. Adapun hasil penelitianya yaitu siswa bisa 

mengembangakan potensi yang dimilkinya sesuai dengan kempapuan diri 

sehingga dengan adanya pendidikan ini akan yang mengarahkan pada nili-nilai 

pendidikan karakter religius, dan diharapkan siswa siswi mampu melakukan 

dalam kegiatan sehari- hari. 

Kedua, skripsi Samsul Huda, 2011, dengan judul  Internalisasi Pendidikan 

Karakter dalam Silabus Pendidikan Agama Islam. Adapun penelitianya  yaitu 

mengeimplementasikan bakat serta minat yang dimiliki peserta didik dalam 

rangka menjadikan peserta didik yang cerdas, bermatabat dan dapat menjunjung 

nama baik bangsa dan negara, dengan adanya pendidikan ini akan yang 
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mengarahkan pada nili-nilai karakter dan yang mampu menerapkan  pendidikan 

islam agama Islam 

Ketiga, skripsi Alwan Nahrowi Ridwan, 2017, yang berjudul pembentukan 

Karakter melalui kepramukaan. Adapun hasil penelitianya yaitu skripsi ini dalam 

membentuk karakter siswa berada pada kategori baik, yaitu melalui pengamalan 

Dasa Darma di lingkungan sekolah dengan membuat kegiatan yang menarik, 

menyenangkan dan nilai pendidikan, memahami dan memfasilitasi siswa sesuai 

dengan kebutuhannya, memberikan sanksi (punishment) yang mendidik kepada 

siswa yang melanggar aturan.  

Keempat, skripsi Mujahid Haidar assidhiqi 2017, dengan judul 

pembentukan karakter melalui kegiatan ekstarkurikuler qiro’ah. Adapun hasil 

penelitianya yaitu dengan adanya pembentukan karakter religius melalui kegiatan 

qiro‟ah, Khitobah, sya‟wir dapat  mengembangakan potensi yang dimilkinya 

sesuai dengan kempapuan diri sehingga dengan adanya pendidikan ini akan yang 

mengarahkan pada nili-nilai karakter dan religius, kepribadian yang berupa 

kebernaian, sabar, ikhlas, dan selalu bersyukur dan rendah hati. Yang dapat 

diamalakan dalam kehidupan sehari- hari.    

Kelima, skrpsi susi pujiastuti 2015, dengan judul pembentukan karakter 

melalui seni music. Adapun hasil penelitinya yaitu Relevansi nilai pendidikan 

karakter dengan nilai pendidikan yang telah dikaji tersebut diharapkan dapat 

menjadi bahan pengayaan untuk mengoptimalisasikan lingkungan pendidikan 

yang kreatif dan inovatif.  
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B. Kajian Teori 

1. Seni Baca al-Qur‟an 

Seni baca al-Qur‟an adalah bacaan-bacaan yang bertajwid yang 

diperindah oleh irama lagu hal ini akan mudah dipahami apabila seorang yang 

mempelajari seni baca al-Qur‟an telah memahami teori seni bernyayi atau 

tausyech dengan baik, dan telah memahami ilmu tajwid dan bisa membaca al-

Qur‟an dengan tartil semua itu tidak lepas dari nafas, suara dan lagu.
4
 

Seni baca Al-Qur‟an atau dikenal dengan nama  An-Naghom fil Qur’an 

maksudnya adalah memperindah suara pada tilawatil Qur‟an. Sedangkan ilmu 

Nagham adalah mempelajari cara di dalam menyenandungkan suara pada 

tilawatil Qur‟an.
5
 

a. Tartil 

Tartil adalah membaca dengan jelas dan tenang, mengeluarkan huruf 

dari makhrajnya dengan memberikan sifat aslinya maupu sifat yang 

berubah serta memperhatikan makna ayat. Maksudnya addalah membaca 

dengan tidak tergesa-gesa, sehingga huruf-huruf mad tidak terbaca pendek 

dan huruf bukan mad tidak terbaca panjang. Setiap huruf diucapkan 

dengan jelaas satu persatu dan tidak ada yang tertumpuk.
6
 

                                                             
        

4
 Khodijatus Sholihah, Perkembangan Tilawatil Qur’an dan Qiro’ah sab’ah (Jakarta: Pustaka 

Al-Husna, 1983), 7. 

        
5
 Ahmad Munir, Ilmu Tajwid dan Seni Baca Al-Qur’an (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 9. 

        
6
 Muhammad Abu Syuhbah, Etika Membaca dan Mempelajari Al-Qur’an Al-Karim (Mesir: CV 

Pustaka Setia, 1992), 99. 
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Dalam membaca al-Qur‟an disunahkan membaca dengan tartil, yaitu 

bacaan yang hambat dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Di 

dalam ilmu tajwid inilah akan di jumpai beberapa bacaan yang 

mengandung mad (panjang), baik panjang bacaan ataupun panjang yang 

disebabkan oleh ghunah, ikfa, iqlab, idghom, dan lain sebagainya. 

Membaca al-Qur‟an dengn jahr (suara keras), bisa juga dengan suara sir 

(pelan).
7
 Bacaan ini adalah bacaan yang ssangat bagus, karena bacaan 

tartil adalah bacaan yang sempurna tajwidnya, serta memikirkan makna 

yang terkandung di dalam ayat-ayat yang sedang dibacanya. Dan memang 

itulah yang dianjurkan oleh nabi Muhammad Saw. 

b. Pengertian Tilawah Al-Qur‟an 

Kata Tilawah al-Qur’an atau Tilawati Qur’an (تالوة القران) terdiri dari 

dua kata dalam susunan Tarkib Idhofi (تركيب الضاف), yaitu tilawah dan al-

Qur’an. Kata Tilawah ( تالوة ) berasal dari bahasa arab yang artinya 

sebagaimana tertulis dalam kamus Al-Bisri yaitu “bacaan”.
8
 

Jadi, kata tilawah al-Qur‟an berarti bacaan al-Qur‟an. Namun yang di 

inginkan dari kata tersebut bukan sekedar bacaan al-Qur‟an biasa. Moh. 

Hikam Rofiqi, penulis buku yang berjudul Antiq Aturan Tilawatil Qur’an, 

mengatakan bahwa: akan tetapi yang dimaksud di sini bukan berarti 

                                                             
        

7
 Imam Musbikin, Ilmu Tajwid dan Seni Baca Al-Qur’an Khazanah Ilmu Tafsir dan Tafsir  Al-

Qur’an (Madiun: Jaya Star Nine, 2014), 375. 

        
8
 Adib Bisri dan Munawwir A.Fattah, Kamus Indonesia Arab, Arab Indonesia Al Bisri 

(Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 52. 



12 
 

 

bacaan al-Qur‟an dengan asal membaca (tanpa menggunakan metode 

lagu), melainkan sebuah bacaan al-Qur‟an dengan menggunakan metode-

metode tertentu (tajwid, lagu ataupun adab) sehingga menimbulkan suatu 

keindahan bacaan yang enak didengarkan. Jadi tilawatil Qur‟an lebih 

lazim di Indonesia dikatakan seni baca al-Qur‟an. 

Istilah lain yang mempunyai makna senada dengan tilawah al-

Qur‟an atau seni baca al-Qur‟an, sebagai buku pedoman tilawatil Qur‟an 

yang menerangkan bahwa “seni baca Al-Qur‟an atau dikenal dengan 

istilah “An Naghom Fil Qur’an, maksudnya adalah melagukan bacaan al-

Qur‟an. Istilah tersebut diambil karena dalam praktiknya, tilawah al-

Qur‟an selalu identik dengan lagu. Kemudian juga banyak pendapat 

mengenai pengertian lagu. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam buku 

berjudul “Pedoman Tilawatil Qur‟an bahwa: lagu menurut pengertian Ibnu 

Abbas adalahh “Al-Ghina” karena pelakunya memang kaya dan tidak 

bertujuan mencapai pularitas. menurut pendapat lain, lagu adalah “Al-

lahn” seperti ungkapan “lahana” fi qiraati“ artinya membaca dengan 

nada suara yang indah, atau “lihun Al-Lahn” artinya suar yang dibawakan 

dalam bentuk seni. 

c. Materi Pokok Tilawah Al-Qur‟an 

1) Bidang Tajwid  

Secara bahasa, kata tajwid merupakan masdar ( رمصد ) fi’ilmadhi 

tsulasi mazid (فعل الماضي ثالث مزيد): jawadda. Hal itu sebagaimana 
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ditulis oleh fahmi Amrullah dalam bukunya yang berjudul “ilmu al-

Qur‟an untuk pemula bahwa kata tajwid adalah masdhar darikata 

jawwada-yujawwidu yang berarti membuat bagus.
9
 Begitu juga 

dengan kata tahsin yang berarti bagus, membaguskan, sedangkan 

menurut istilah sebagaimana disebutkan dalam buku berjudul 

“Pedoman Pelatihan Tilawatil Qur‟an adalah mengeluarkan huruf dari 

tempatnya dengan memberikan sifat sifat yang dimilikinya baik asli 

maupun yang baru datang. 

2) Bidang Lagu 

a) Pengertian lagu 

Lagu merupakan sesuatu yang tidak dapat dirabaselain oleh 

indra pendegar. Seseorang dikatakn melagukan sesautu manakala 

ia menggunakan suara untuk memunculkan lagunya. Adapun lagu 

dalambahasa arab sebagaimana disebutkan dalam buku „Antiq 

aturan Tilawatil Qur‟an berarti “taranum” atau al-Hann dan al-

Ghina. Ketiga kata tersebut mempunyai makna sama yaitu 

berhubungan dengankaya akan lagu-lagu. Begitu pula jika 

dihubungkan dengan al-Qur‟an maka juga terdapat lagu-lagu yang 

masyhur digunakan untuk menghiasi bacaan al-Qur‟an. 

 

 

                                                             
        

9
 Fahmi Amrullah, Ilmu Al-Qur’an Untuk Pemula (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), 71. 
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b) Jenis-jenis lagu al-Qur‟an yang masyhur. 

Dalam tilawah Al-Qur‟an, telah masyhur menggunakan 

tujuh jenis lagu yang telah dipopulerkan oleh qori‟ dan qori‟ah di 

berbagai penjuru dunia. Sebagaimana disebutkan dalam buku yang 

berjudul Pedoman Pelatihan tilawatil Qur‟an Qori‟ dan Qori‟ah 

sebagai berikut:
10

 

(1) Lagu Bayati 

Sesuai dengan namanya yaitu bayati, lagu ini mempunyai 

arti rumah. Disebut rumah karena lagu ini biasa dilagukan 

sebagai lagu pembuka yang menjadi pijakan/rumah untuk 

lagu-lagu berikutnya. Lagu ini masyhur dikalangan orang 

Mesir sekaligus dikumpulkan dalam lagu Arab Hijazi. 

Adapun sifat dan kegunaan lagu bayati sebagaimana 

termaktub dalam buku Antiq Aturan Tilawatil Qur‟an sebagai 

berikut: 

Sifat-sifat lagu bayati 

(a) Mempunyai gerak lembut dan tegas. 

(b) Sesuai dengan tabi‟I rendah dan sederhana. 

(c) Sesuai dengan lagu penutup dan pembuka 

Kegunaan lagu bayati: 

(a) Untuk memberikan corak dan bunyi. 

                                                             
        

10
 Mukhsin Salim, Ilmu Nagham Al-Qur’an (jakarta: PT Kebayoran Widia Ripta, 2004), 27. 
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(b) Untuk memberi tenaga dan peningkatan yang sesuai. 

(c) Untuk memberi pengukuran kepada lagu yang akan dibaca 

seterusnya. 

(2) Lagu Shoba 

Kata Shoba berasal dari bahasa Arab yang mempunyai 

arti rindu. Hal ini sesuai dengan lagu shoba ketika 

dikumandangkan seperti menggambarkan perasaan kerinduaan 

yang mendalam. 

 Sifat-sifat lagu Shoba: 

(a) Mempunyai gerak ringan dan cepat. 

(b) Lemah lembut dan mendayu-dayu 

(c) Sesuai dengan tingkatan suara yang sederhana 

(d) Menenangkan jiwa 

Kegunaan lagu Shoba: 

(a) Dapat merendahkan ketenangann jiwa dan membawa 

kepada ketenangan. 

(b) Membawa rasa khusu‟ dan keinsyafan 

(3) Lagu Hijaz 

Sesuai dengan namanya, lagu ini berasal dari daerah Hijaz 

yaitu Makkah dan Madinah. 

Sifat-sifat lagu Hijaz: 

(a) Mempunyai gerak lembut tapi terkesan. 
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(b) Mempunyai ketegasan dan bersemangat. 

Kegunaan lagu Hijaz: 

(a) Memberi semangat kepada persembahan bacaan 

yang sepenuhnya 

(b) Memberi kepuasan kepada pembaca dan pendegar 

(4) Lagu Nahawand 

Lagu ini berasal dari Persi, tepatnya didaerah Handam. 

Lagu ini juga telah mendapat gubahan oleh qari‟-qari‟ mesir 

sehingga terkumpul kedalam lagu-lagu mesir.
11

 

Sifat-sifat lagu Nahawand: 

(a) Mempunyai gerak ringan. 

(b) Lemah lembut yang mengahrukan. 

(c) Sesuai dengan tingkatan suara yang sederhana 

Kegunaan lagu nahawand: 

(a) Melembutkan suatu bacaan 

(b) Membawa kepada sebutan huruf yang betul dan fasih 

(5) Lagu Rosta 

Lagu ini lahir di kotaParsi. Lagu ini telah menjadi bagian 

dari lagu-lagu Mesir setelah dirubahh oleh qori-qori‟ mesir. 

Bahkan lagu ini popular diantara kumpulan lagu-lagu mesir 

lainya. 
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 M. Misbachul Munir, Pedoman Lagu-Lagu Tilawatil Qur’an (Surabaya: Apollo, 1995), 36. 
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Sifat-sifat lagu Rosta: 

(a) Mempunyai gerak ringan Terdapat kelincahan dan 

bersemangat 

(b) Dapat disesuaikan dengan tingkatan suara 

 

Kegunaan lagu Rosta: 

(a) Memberi semangat kepada persembahann bacaan dengan 

sepenuhnya. 

(b) Memberi kepuasaan kepada pembaca dan pendegar. 

(6) Lagu Jiharkah 

Lagu ini berasal dari daerah Afrika. Lagu ini 

jugasempat diubah oleh para pakar lagu Arab dan Mesir yang 

kemudian terkumpul dalam lagu-lagu mesir.
12

 

Sifat-sifat lagu jiharkah: 

(a) Mempunyai gerak ringan dan cepat 

(b) Mempunyai kelembutan yang berkesan 

Kegunaan lagu Jiharkah: 

(a) Meredakan ketegangan didalam suatu bacaan. 

(b) Melembutkan suatu bacaan 
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Ibid., 44. 
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(7) Lagu Shikah 

Lagu ini juga berasal dari daerah Persi. Kemudian 

diubah pula oleh pakar lagu arab Hijaz dan Mesir sehingga 

dikumpulkan dalam lagu-lagu Mesir.  

Sifat-sifat lagu Shikah: 

(a) Mempunyai gerak lembut. 

(b) Mempunyai sifat lemah lembut yang melawan hati. 

Kegunaan lagu Shikah: 

(a) Melembutkan suara bacaan. 

(b) Menambah seni tartil pada sebutann huruf-huruf kalimat 

dan ayat-ayat yang dibaca. 

2. Pembentukan Karakter Peserta Didik 

Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan dari pendidikan 

nasional. Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Dinyatakan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
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Pendidikan karakter adalah pendidikan  budi pekerti plus, yaitu: yang 

melibatkan aspek teori pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan 

tindakan (action). Menurut Thomas Lickona, tanpa ketiga aspek ini maka 

pendidikan karakter tidak akan efektif, dan pelaksanaanya pun harus dilakuka 

secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan pendidikan karakter, seorang 

anak akan menjad cerdas emosinya. Kecerdasan emosi adalah bekal 

terpenting dalam mempersiapkan anak yang menyongsong masa depan. 

Dengan kecerdasaan emosi seseorang akan dapat berhasil dalam menghadapi 

segala macam tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil secara 

akademis.
13

 

Sedangkan menurut Elkind dan Sweet pendidikan karakter adalah 

upaya yang disegaja untuk membantu memahami manusia, peduli dan inti atas 

nilai-nilai etis/susila. Dimana kita berpikir tentang macam-macam karakter 

yang kita inginkan untuk anak kita, ini jelas bahwa kita ingin mereka mampu 

untuk menilai apa itu kebenaran, sngat peduli tentang apa itu kebenaran/ hak-

hak dan kemudian melakukan apa yang mereka percaya menjadi yang 

sebenarnya, bahkan dalam menghadapi tekanan dari tanpa dan godaan.
14

 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, karakter adalah sifat sifat-

sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari 

yang lain. Karakter juga bisa dipahami sebagai tabiat atau watak. Dengan 

                                                             
        

13
 Mansur Muslich, Pendidikan Karakter (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 29-30. 

        
14

 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 

23. 
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demikin, orang yang berkarakter adalah orang yang memiliki karakter, 

mempunyai kepribadian atau berwatak.
15

 

Pada umumnya pendidikan karakter menekankan pada keteladannan 

penciptaan lingkungan, dan pembiasaan melalui berbagai tugas keilmuan dan 

kegiatann  kondusif. Dengan demikian, apa yang dilihat, didengar, dirasakan 

dan dikerjakan oleh peserta ddik dapat membetuk karakter mereka. Selain 

menjadikan keteladanan dan pembiasaan sebagai metode pendidikan utama, 

penciptaan iklim dan budaya serta lingkungann yang kondusif juga sangat 

penting dan turut membentuk karakter peserta didik.
16

 

Menurut Zaim Elmubarok yang mengutip pendapatnya Brooks dan 

Goble dalam menjalankan pendidikan karakter terdapat tiga elemen yang 

penting untuk diperhatikan yaitu prinsip, proses dan prakteknya dalam 

pengajaran. Dalam menjalankan prinsip itu maka nilai-nilai diterapkan yang 

diajarkan harus termanifestasikan dalam kurikulum sehingga semua dalam 

sekolah faham benar tentang nilai-nilai tersebut dan mampu menerjemahkan 

dalam perilaku nyata. 

Pendidikan karakter sering dimaknai sebagai pendidikan nilai, 

pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, dan pendidikan watak yang 

bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik atau anak dalam menilai 

                                                             
        

15
Akhmad Muhaimin Azzer, Urgensi pendidikan Karakter di Indonesia: Revitalisasi Pendidikan 

Karakter Terhadap Keberhasilan Belajar dan Kemajuan bangsa (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 

15. 
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 Mulyasa H.E Manajemen Pendidikan Karakter (Jakarta: bumi Aksara, 2013), 9. 
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dan memberikan keputusan baik dan buruk terhaadap sesuatu. Hal tersebut 

dilakukan agar anak dapat memelihara sesuatu yang baik dan mewujudkan 

kebaikan yersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Pada 

praktiknya, pendidikan katrakter akan lebih mudah dilakukan jika mencakup 

pendoidikan spiritual dan moral. Oleh sebab itu, tindakna yang perlu 

dilakukan atau ditanamkan dalam membentuk karakter adalah pengetahuan 

tentang atribut karakter yang seharusnya dimilik atau diwajibkan dalam 

agama, pembiasaaan atribut karakter, kepemilikan atribut karakter dalam diri 

anak. 

Secara alami sejak lahir samapai berusia tiga tahun atau mungkin 

hingga sekitar lima tahun, kemampuan nalar seseorang anak belum tumbuh 

sehingga pikiran bawah sadar masih terbuka dan menerima apa saja informasi 

dan stimulus yang dimasukan kedalamnya tanpa ada penyelesaian, mulai dari 

orang tua dan lingkungan keluarga. Dari mereka itulah, pondasi awal 

terbentuknya karakter sudah terbangun. Selanjutnya, semua pengalaman hidup 

berasal dari lingkungan kerabat, sekolah, buku dll. Mulai dari sinilah 

peranperan pikiran sadar menjadi semakin dominan Seiring berjalanya waktu, 

maka penyaringan terhadap informasi yang melalui panca indra dapat mudah 

dan langsung diterima oleh pikiran bawah sadar. 

Ada beberapa metode yang sering diterapkan dalam membentuk 

karakter peserta didik. Metode tersebut pada umumnya harus diterapkan 
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sesuai dengan kondisi dan sitiuasi yang dihadapi. Sering kali seorang pendidik 

harus menerapkan beberapa metode.
17

 

Berikut beberapa metode untuk membentuk karakter seseorang 

diperlukan proses-proses tertentu, adapun prosesnya antara lain. 

a. Pembiasaan 

Kebiasaan ialah perbuatan yang diulang-ulang terus sehingga 

mudah dikerjakan bagi seseorang. Seperti kebiasaan berjalan, berpakaian 

berbiacara, berpidato, mengajar, dan lain sebagainya. 

Dalam kaitanya dengan metode pengajaran dalam pendidikan 

Islam, dapat dikatakan bahwa pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat 

dilakukan untuk membiasakan anak didik berfikir, bersikap dan bertindak 

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. 

Pembiasaan melatih anak atau murid dengan perbuatan terpuji 

yang bisa membentuk kepribadianya. Sebagai contoh anak sejak kecil 

dibiasakan membaca basmalah sebelum makan, bertutur kata dengan 

baik, dan sederet sifat terpuji lainya. Jika hal itu dibiasakan, maka akan 

menjadi akhlak mulia bagi anak ketika ia tumbuh dewasa.18 

b. Motivasi 

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah 

untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar limbul keinginan 
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 Ridwan Abdullah sani, Pendidikan Karakter (Jakarta Bumi Aksara, 2016), 22. 
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Abdul Mustaqim, Akhlak Tasawuf: Lelaku Suci Menuju Revolusi Hati (Yogyakarta: Kaukaba 

Dipantara, 2013), 9. 
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dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh 

hasil atau mencapai tujuan tertentu. Bagi seorang guru, tujuan motivasi 

adalah untuk menggerakkan atau memacu  para siswanya agar timbul 

keinginan dan kemauannya untuk meningkatkan prestasi belajarnya 

sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan dan 

ditetapkan di dalam kurikulum sekolah.  Sebagai contoh, seorang guru 

memberikan pujian kepada seorang siswa yang maju ke depan dapat 

mengerjakan hitungan matematika di papan tulis. Dengan pujian itu, 

dalam diri anak tersebut timbul rasa percaya pada diri sendiri: di samping 

itu timbul keberaniannya sehingga ia tidak takut dan malu lagi jika 

disuruh maju ke depan kelas.19 

Atau dapat pula disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan 

internal dan eksternal dalam diri seseorang untuk mengadakan perubahan 

tingkah laku.
20 

c. Keteladanan  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa 

“keteladanan” dasar katanya “teladan” yaitu: (perbuatan atau barang) 

yang patut ditiru dan dicontoh. Oleh karena itu keteladanan adalah hal-hal 

yang dapat ditiru atau di contoh. Dalam bahasa arab keteladanan 
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 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), 73. 
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 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukuranya (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 6.  
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diungkapkan dengan kata “Uswah” dan “Qudwah”.
21

 Melalui keteladan. 

Orang tua dan guru yang biasa memberikan keteladanan mengenai 

perilaku baik, maka biasanya akan ditiru oleh anak-anaknya dan 

muridnya dalam mengembangkan pola perilaku mereka. Tidaklah 

berlebihan jika Imam al-Ghazaly pernah mengibaratkan bahwa orang tua 

itu seperti cermin bagi anak-anaknya. Artinya, perilaku orang tua itu 

biasanya akan ditiru oleh anak-anaknya. Karena dalam diri anak-anak 

terdapat kecenderungan suka meniru.
22

 

Untuk merealisasikan tujuan pendidikan dengan memberi contoh 

keteladanan yang baik kepada siswa agar mereka dapat berkembang baik 

fisik maupun mental dan memiliki karakter yang baik dan benar. 

Keteladanan memberikan kontribusi yang sangat besar ddalam 

pendidikan ibadah, akhlak, kesenian. 

Salah satu metode pendidikan yang dianggap besar pengaruhnya 

terhadap keberhasilan proses belajar mengajar adalah metode pendidikan 

dengan keteladanan. Dimaksud metode keteladanan disini yaitu suatu 

metode pendidikan dengan cara memberikan contoh yang baik kepada 

para peserta didik, baik dalam ucapan maupun perbuatan. 
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Armai Arieff, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Press, 2002), 110. 
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d. Pengajaran 

Kata ta’lim menurut Abdul Fattah Jalal merupakan proses yang 

terus menerus diusahakan manusia sejak lahir. Sehingga satu segi telah 

mencangkup aspek kognisi, dan pada segi lain tidak mengabaikan aspek 

afektif dan psikomotorik. Misalnya, dengan mengajarkan empati dalam 

sikap disiplin. Kita tidak perlu menggunakan cara-cara „kekuasaan‟ dan 

kekuatan. Sebab cara tersebut cenderung mengembangkan moralitas yang 

eksternal. Yaitu anak berbuat baik sekedar takut hukuman orang tua atau 

guru. Pengembangan moral yang dibangun atas rasa takut cenderung 

membikin anak kurang kreatif. Bahkan ia juga menjadi kurang inovatif 

dalam berfikir dan bertindak, sebab ia selalu dibayangi rasa takut 

dihukum dan dimarahi orang tua atau gurunya.
23

 

Unsur terpenting dalam pembentukan karakter adalah pikiran 

karena pikiran yang didalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk 

dari pengalaman hidupnya. Program ini kemudian membenttuk system 

kepercayaan yang akhirnya dapat membentuk pola berpikir yang bisa 

mempengaruhi perilakunya. Jika program tertanam tersebut sesuai 

dengan prinsip-prinsip universal, maka perilakunya berjalan selaras 

dengan hukum alam. Hasilnya, perilaku tersebut membawa ktenangan 

dan kebahagian, sebaliknya, jika program tersebut tidak sesuai dengan 

prinsip-prinsip universal, maka perilakunya membawa kerusakan dan 
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menghasilkam penderitaan. Oleh karena itu pikiran harus mendapatkan 

perhatian khusus. 

Karakter tidak terbentuk begitu saja, tetapi terbentuk melalui 

beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu: faktor biologis dan faktor 

lingkungan. 

1) Faktor Biologis 

Faktor biologis yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang 

itu sendiri. Faktor ini berasal dari keturunan atau bawan yang dibawa 

sejak lahir dan pengaruh keturunan dari salah ssatu sifat yang dimiliki 

dari kedua orang tuanya. 

2) Faktor Lingkungan 

Di samping faktor-faktor hereditas (factor endogin) yang 

relative konstan sifatnya, milieu yang terdiri antara lain atas 

lingkungan hidup, pendidikan, kondisi dan situasi hidup dan kondisi 

masyarakat (semuanya merupakan faktor eksogin) semuanya 

berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter. 

a) Pentingnya Pendidikan Karakter 

Tidak ada yang menyangkal bahwa karakter merupakan aspek 

yang penting untuk kesuksesan manusia di masa depan. Karakter 

yang kuat akan membentuk mental yang kuat. Sedangkan mental 
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yang kuat akan melahirkan spirit yang kuat, pantang menyerah, 

berani mengarungi proses panjang.
24

 

Disinilah pentingya pendidikan karakter yang kuat itu, jika 

karakter bangsa ini lemah maka bangsa Indonesia dijadikan bulan 

bulanan Negara-negara maju yang melek pengetahuan dan 

tekhnologi. Faktor lain yang menjadikan pendidikan karakter 

sangat penting untuk dipraktekan adalah adanya problem yang 

menimpa bangsa ini. 

b) Urgenitas Pembentukan Karakter 

Salah satu keutamaan agama Islam bagi umat manusia  

adalah adanya sistem yang paripurna dan konsisten didalam 

membina mental,  melahirkan generasi,  membina umat dan 

budaya, serta memberlakukan prinsip-prinsip kemuliaan dan 

peradaban karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas 

SDM (Sumber Daya Manusia) karena menetukan kemajuan suatu 

bangsa. 

Pendidikan nilai menyangkut budi pekerti memiliki esensi 

dan makna yang sam dengan pendidikan moral dan pendidikan 

akhlak, tujuanya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi 

manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang 
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baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang 

baik dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atas 

bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak 

dipengaruhi oleh budaya masyrakat dan bangsanya. Oleh karena 

itu, hakikat dari pendidikan budi pekerti dalam konteks pendidikan 

di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai 

luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam 

rangka membina kepribadian generasi muda. 

3. Dampak Positif Seni Baca al-Qur‟an terhadap Karakter Peserta Didik. 

a. Pengertian Dampak Positif  

Dampak menurut KBBI adalah beraturan pengaruh yang 

mendatangkan akibat positif. Jadi secara sederhana dampak bisa diartikan 

sebagai pengaruh atau akibat. Dalam arti yang lain dampak adalah 

keinginan untuk membujuk, menyakinkan, mempengaruhi atau memberi 

kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau 

mendukung keinginannya. 

Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu 

pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah suasana 

jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang 

mnejemukan kegembiraan dari pada kesedihan, optimism dari pada 

pesimisme. 
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Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melaui 

usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak 

membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang 

yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk 

maka ia akan segera memulihkan dirinya. 
25

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak positif adalah keinginan 

untuk membujuk, menyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan 

kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung 

keinginannya yang baik. 

b. Evaluasi Dampak 

Untuk mengetahui dampak positif yang dihasilkan maka perlu 

adanya evaluasi dampak. Evaluasi dampak ini adalah suatu proses atau 

kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan 

informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka 

membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan 

tertentu. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan tentang peserta 

didik, seperti nilai yang akan diberikan. 

S. Hamid Hasan menjelaskan evaluasi adalah alat pengumpulan 

data yang dirancang secara khusus. Kekhususan evaluasi dapat terlihat 

dari konstruksi yang digunakan. Rumusan ini lebih bukan hanya ada 
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 https://www. Kamus besar.com/dampak-positif. Diakses pada hari kamis, 12 Juli 2018, pukul 

20.00 WIB. 
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dalam prosedur penelitian, tetapi juga dalam prosedur evaluasi. Untuk 

mengumpulkan data evaluasi tentu orang memerlukan suatu alat, antara 

lain tes. Tes dapat berupa pertanyaan. Oleh sebab itu, setiap jenis 

pertanyaan yang dipergunakan, rumusan pertanyaan yang diberikan, pola 

jawaban yang disediakan atau di rancang harus memenuhi suatu 

perangkat kriteria yang ketat.
26

 

c.  Macam-macam Dampak Positif  terhadap Karakter Peserta Didik, setelah 

Mengikuti Kegiatan Pembentukan Karakter Peserta Didik melalui Seni 

Baca al-Qur‟an 

1) Terwujudnya karakter religius pada peserta didik 

Sikap religius adalah suatu keadaan diri seseorang dimana 

setiap melakukan atas aktivitasnya selalu berkaitan dengan agamanya. 

Dalam hal ini pula dirinya sebagai hamba yang mempercayai tuhanya 

berusaha agar dapat merealisasikan atau mempraktekan setiap ajaran 

agamanya atas dasar iman yang ada dalam batinya. 

Menurut Zuhairini adalah secara umum dasar-dasar agama 

islam meliputi aqidah, syari‟ah dan akhlak.
27

 

a) Aqidah adalah ajaran tentang keimanan terhadap ke-Esaan Allah 

SWT aqidah sering disamakan dengan keimanan yang 
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 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdyakarya, 2011), 33. 

        27  Yusuf Al-Qaraddhawi, Pengantar Kajian Islam (Jakarta: PT Pustaka Al-Kautsar, 1997), 55. 
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menunjukan seberapa besar tingkat keyakinan seseorang terhadap 

kebenaran ajaran agamanya. 

b) Syari‟ah/ibadah adalah tata cara pengaturan tentang perilaku 

hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah SWT. 

c) Akhlak adalah amalan yang bersifat pelengkap, penyempurna bagi 

kedua amal diatas yang mengajarkan tentang tata cara pergaulan 

hidup manusia. 

2) Terwujudnya karakter jujur pada peserta didik  

Menurut Elindri dkk, jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, 

misalnya dalam perkataan apa adanya, tidak curang dalam permainan, 

ujian dan senantiasa mengikuti perataturan yang berlaku. Sikap jujur 

ini merupakan penerjemah dari kata-kata siddiq yang merupakan sifat 

para rasul. Seseorang yang mempunyai sikap jujur membuat orang 

tersebut dapat diterima dengan baik di lingkungan masyarakat, sikap 

jujur akan membuat seseorang mendapatkan ketenangan hati dan 

pikiran.
28

 

Menurut mustari indikator sikap jujur siswa di sekolah antara 

lain: 

a) Menyampaikan sesuatu dengan keadaan sebenarnya. 

b) Bersedia mengakui kesalahan, kekurangan ataupunketerbatasan 

diri. 

                                                             
        28 Noviana Ayu Puspitasari,  Implementasi Pembiasaan Sikap (Skripsi: FKIP UMP, 2014), 10. 



32 
 

 

c) Tidak suka berbohong. 

d) Berani mengakui kesalahan. 

3) Terwujudnya karakter kreatif pada peserta didik  

Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan 

sesuatu yang baru maupu mengembangkan hal-hal yang sudah ada 

untuk memberikan sejumlah pengetahuan. Dengan berfikir kreatif 

memungkinkan guru untuk lebih terbuka dan divergen, artinya tidak 

selalu terikat dengan hal-hal yang sudah ada, sehingga 

memungkinkan sekali untuk dapat menerima perubahan dan inovasi. 

Kreativitas dapat terwujud membutuhkan adanya dorongan 

dalam diri individu (motivasi intrinsik) dan dorongan dari lingkungan 

(motivasi ekstrinsik). Seperti pendapat berikut ini: 

a) Menurut Roger setiap individu memiliki kecendrungan atau 

dorongan dari dalam dirinya untuk berkreativitas, mewujudkan 

potensi, mengungkapkan dan mengaktifkan semua kapasitas yang 

dimilikinya. Dorongan ini merupakan motivasi primer untuk 

berkreativitas ketika individu membentuk hubungan-hubungan 

baru dengan lingkungan dalam upaya menjadi diri sepenuhnya. 

b) Munandar mengemukakan bahwa lingkungan yang dapat 

mempengaruhi kreativitas individu dapat berupa lingkungan 

keluarga, masyarakat, sekolah. 
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Kreativitas memang tidak dapat dipaksakan, tetapi harus 

dimungkinkan untuk tumbuh. Individu memrlukan kondisi untuk 

memupik dan memungkinkan individu tersebut mengembangkan 

sendiri potensinya. Maka penting mengupayakan lingkungan 

(kondisi eksternal) yang dapat memupuk dorongan diri individu 

untuk mengembangkan kreativitasnya. 

(1) Ciri-ciri kreativitas 

(a) Bersikap terbuka terhadap dpengalaman baru. 

(b) Panjang akal. 

(c) Hasrat keingintahuan yang cukup besar. 

(2) Fungsi kreativitas  

Kreativitas memiliki fungsi yang sangat penting karena 

berbagai hal diantaranya:29 

(a) Mewujudkan diri sebagai kebutuhan pokok dalam hidup 

manusia. 

(b) Mencari solusi-solusi untuk pemecahan masalah. 

(c) Memberikan kepuasan individu. 

(d) Meningkatkan kualitas hidup. 

Sudah sangat jelas bahwa fungsi-fungsi diatas merupakan 

kebutuhan yang sangat penting, karena dalam kehidupan 

                                                             
        29 S.C Utami Munandar, Mengembangkan bakat dan kreativitas anak sekolah (Jakarta: PT 

Gramedia,1922), 45. 
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manusia selalu di hadapkan pada masalah-masalah 

kehidupan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

penelitian ini menggunakann pendekatan kualitatif, di mana dalam 

penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbakgai metode alamiah.
30

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus yaitu 

penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase 

spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.subjek penelitian dapat saja 

individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.
31

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ide pentingnya dalam penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke 

lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu 

keadaan alamiah atau „in situ‟.Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait 

erat dengan pengamatan-berperan serta.
32

  Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti 
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bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data, 

sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. 

C. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di PPTQ Fatma Zahro Kebonsari 

Madiun. Peneliti tertarik mengambil lokasi di PPTQ Fatma Zahro Kebonsari, 

karena PPTQ ini menerapkan Pembentukan Karakter Peserta Didik Melalui Seni 

Baca Al-Qur‟an. 

D. Data danSumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
33

 Sumber data dalam 

penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Sumber data utama 

dalam penelitian ini diperoleh dari kegiatan seni baca al-Qur‟an ditentukan dengan 

teknik snowballing. 

Sedangkan sumber data tambahan adalah dokumen data Pondok Pesantren 

yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan dokumen-dokumen lainnya 

seperti foto, catatan tertulis dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan 

penelitian. Seperti foto ketika pembelajaran qiro‟, tartil, juga pembelajaran kitab 

kuning di area pondok. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini  meliputi wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat 
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dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek 

melalui wawancara mendalam dan diobservasi pada latar, dimana fenomena 

tersebut berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data, diperlukan 

dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subyek). Teknik 

yang digunakan peneliti yaitu: 

1) Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan 

yang diwawancarai (interview) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.
34

 

Kegunaan wawancara untuk mendapatkan data dari tangan pertama (primer); 

pelengkap teknik pengumpulan lainnya; menguji hasil pengumpulan data 

lainnya.
35

 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 

secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan sehingga 

dengan wawancara mendalam ini data-data dapat terkumpul secara maksimal. 

Untuk mendapatkan informasi secara mendalam peneliti menggunakan teknik 

snowballing, yang dimana orang-orang yang dijadikan informan meliputi 

beberapa pendidik putera dan puteri serta santri di PPTQ fatma Zahro 

Balerejo Kebonsari Madiun. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data 
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tentang alasan dan tujuan penerapan pembentukan karakter peserta didik 

melalui seni baca al-Qur‟an.  

2) Observasi 

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau 

mengamati individu atau kelompok secara langsung.
36

Orang yang melakukan 

obsevasi disebut pengobservasi (observer) dan pihak yang diobservasi disebut 

(observee).
37

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan obsevasi non partisipan 

yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.
38

 Jadi, 

peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati 

kegiatan. Dalam hal ini peneliti mengamati kegiatan pembelajaran seni baca 

al-Qur‟an nya saja. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti, sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan 

berdasarkan perkiraan. 
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Selain itu, metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.39 Menggunakan 

teknik dokumentasi karena biayanya relative murah, waktu dan tenaga lebih 

efisien.
40

 

Metode dokumentasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh data 

mengenai alasan dan tujuan pembentukan karakter di PPTQ fatma Zahro 

Balerejo Kebonsari Madiun. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain.
41

 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik model Miles and Huberman, 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 
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interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan dalam 

analisis data kualitatif yaitu: 

1) Reduksi Data 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, 

penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi 

dalam catatan-catatan lapangan tertulis.
42

 

Dalam penelitian ini, setelah seluruh data yang berkaitan dengan 

segregasi gender dalam program pembelajaran terkumpul semua, maka untuk 

memudahkan analisis, data-data yang masih kompleks dipilih dan difokuskan 

sehingga lebih sederhana. 

2) Model data (Display data) 

Data yang semakin bertumpuk-tumpuk itu kurang dapat memberikan 

gambaran secara menyeluruh.Oleh karena itu, diperlukan display data. 

Display data ialah menyajikan data dalam bentuk matriks, network, chart, 

atau grafik, dan sebagainya.
43

 

3) Menarik kesimpulan atau verifikasi 

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh.Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

                                                             
        

42
 Emzir, Metodologi penelitian Kualitatif Anlisis Data  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2012), 129. 

        
43

 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, 85. 



41 
 

 

penelitian berlangsung.Makna-makna yang muncul dari data harus selalu di 

uji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui validitas dan reliabilitas. 

Pada pengertian lebih luas reliabilitas dan validitas merujuk pada masalah kualitas 

data dan ketatapan metode yang digunakan untuk melaksanakan proyek 

penelitian.
44

 Dalam bagian ini peneliti harus mempertegas teknik apa yang 

digunakan dalam mengadakan pengecekan keabsahan data yang ditemukan. 

Berikut beberapa teknik yang peneliti gunakan dalam pengecekan keabsahan data 

dalam proses penelitian adalah sebagai berikut: 

a) Meningkatkan ketekunan 

Meningkatkan ketekutan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dalam penelitian ini peneliti akan 

meningkatkan ketekunan supaya dapat memberikan deskripsi data yang akurat 

dan sistematis tentang apa yang diamati. 

b) Trianggulasi  

Trianggulasi adalah proses penguatan bukti dari individu-individu yang 

berbeda, jenis data dalam deskripsi, dan tema-tema dalam penelitian kualitatif. 
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H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah 

dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. 

Tahap-tahap penelitian tersebut adalah:  

1) Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. Tahap pekerjaan 

lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitiandan persiapan diri, 

memasuki lapangan dan mengamati serta sambil mengumpulkan data.  

2) Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan 

data. 

3) Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskrpsi Data Umum 

1. Sejarah Singkat Berdidirinya Pondok Pesantren Tarbiyatul Qur‟an 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengasuh Pondok 

pesantren Tarbiyatul Qur‟an pada 10 April 2018 diperoleh data bahwa 

keberadaan Pondok pesantren Tarbiyatul Qur‟an tidak terlepas dari 

keberadaan masjid Fatma Zahro. Awal berdirinya Masjid Fatma Zahro pada 

tahun 1997 adalah karena adanya keinginan yang kuat dari masyarakat Desa 

Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun untuk membangun sebuah 

masjid Besar Tingkat Kecamatan, Selain sebagai sarana beribadah juga 

sebagai tempat untuk menyelenggarakan pendidikan Islam serta sebagai 

sarana untuk mendidik kader-kader Islam dan ketepatan dilingkungan itu 

belum ada bangunan Masjid yang tepat untuk menjadi sentral kegiatan 

diwilayah kecamatan Kebonsari.
45

 

Masjid Besar Fatma Zahro dibangun diatas tanah waqof seluas 300 m
2 
 

sedangkan luas bangunan masjid yang sekarang 30 m x 20 m. Nama Fatma 

Zahro diambil dari nama Yayasan Fatma Zahro yang berada di Timur Tengah 

atas permintaan  dipimpinnya, beliau  Syech. Dr. Moch. Abduh Al-Yamani 

dari daerah Yaman Selatan, pada waktu itu sebagai pimpinan Yayasan disana 
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dan juga sebagai penyandang danapembangunan masjid tersebut. Kemudian 

ta`mir masjid bersama tokoh Agama dan tokoh Masyarakat mulai tahun 2003 

melului rapat ta`mir, menunjuk Ustadz Hasyim sebagai Imam tetap pada 

Masjid Besar Fatma Zahro, membantu Imam masjid yang sudah sepuh yaitu 

bapak KH Hadi Wiyono (Alm). 

Kegiatan belajar mengajar ilmu agama dalam Masjid Besar Fatma 

Zahro pada waktu itu belum ada. Kondisi ini menjadi perhatian para sesepuh 

masyarakat Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari sehingga pada tahun 2003 

atas prakarsa Ustadz Hasyim, para Remaja Masjid  dan didukung para 

sesepuh warga masyarakat  mulailah didirikan lembaga pendidikan agama, 

untuk anak-anak seusia SD/MI berupa Taman Pendidikan al-Qur`an (TPQ) 

Ma`arif Fatma Zahro. 

Seiring berjalannya waktu semakin maju pula pendidikan al-qur‟an 

(TPQ) tersebut, sehingga pada tahun 2006 didirikanlah pondok pesantren 

yang di beri nama TARBIYATUL QUR‟AN. Yang sampai tahun pelajaran 

2014/2018 ini, santriwan santri putri Pondok pesantren Tarbiyatul Qur‟an 

berjumlah 66 santri. 

2. Letak Geografis Pondok Pesantren Tarbiyatul Qur‟an
46

 

Pondok Pesantren Tarbiyatul Qur‟an terletak di Desa Balerejo 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Batas-batas wilayah Pondok 

Pesantren Tarbiyatul Qur‟an: 
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a. Sebelah Utara : pemukiman penduduk 

b. Sebelah Timur : lapangan besar kecamatan kebonsari 

c. Sebelah Selatan : Jalan raya Kebonsari Magetan 

d. Sebelah Barat : pemukiman penduduk  

3. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Qur‟an
47

 

Tabel I 

Daftar Nama Ustadz dan Ustadzah yang mengajar di Pondok Pesantren 

Tarbiyatul Qur‟an 

NO NAMA Mengajar KETERANGAN 

 

1 

 

Muhammad Hasyim S.Pd.I 

Tilawatil Qur‟an dan 

Bulughul Marom 

 

Pengasuh 

 

2 

 

Khoirul Abidin 

 

jurumiyah dan shorof 

 

Ustadz 

 

3 

 

Nur Kholis 

 

Sifa‟ul jannah 

 

Ustadz 

 

4 

 

Athoillah 

 

Fathul Qorib 

 

Ustadz 

 

Tabel II 

Data Santri Pondok Pesantren Tarbiyatul Qur‟an 

 

NO 

 

KELAS 

JUMLAH 

 

 

JUMLAH 

 

KET 

  

L 

 

P 

1 Santri Madin (TPA) 19 27 46  
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2 Santri Mukim 9 11 

 

20  

 28 38 66  

 

Tabel III 

Data sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Tarbiyatul Qur‟an 

NO 

 

PRASARANA JUMLAH KETERANGAN 

1 Masjid 

 

1 Baik 

2 Rumah pengasuh 

(Kyai) 

1 

 

Baik 

3 Kamar santri 3 

 

Baik 

4 Dapur khusus 1 

 

Baik 

5 Kamar Mandi 2 

 

Baik 

6 Tempat Parkir 

 

1 Baik 

7 Tempat wudlu 2 Baik 

 

4. Visi dan Misi Pondok Tarbiyatul Qur‟an 
48

 

VISI:  Terwujudnya Pribadi Muslim yang bertaqwa pada Tuhan, 

berakhlakul karimah serta mampu menjadi manusia seutuhnya.  

MISI: Memasyarakatkan Al-Qur‟an dan meng-Al-Qur`an kan masyarakat. 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pelaksanaan Kegiatan Seni Baca Al-Qur’an di PPTQ Fatma Zaho 

Balerejo Kebonsari Madiun 

Seni baca al-Qur‟an adalah bacaan-bacaan yang bertajwid yang 

diperindah oleh irama lagu hal ini akan mudah dipahami apabila seorang yang 

mempelajari seni baca al-Qur‟an telah memahami teori seni bernyayi atau 

tausyech dengan baik, dan telah memahami ilmu tajwid dan bisa membaca al-

Qur‟an dengan tartil semua itu tidak lepas dari nafas, suara dan lagu. Seni baca 

al-Qur‟an atau dikenal dengan nama An-Naghom fil Qur’an maksudnya 

adalahmemperindah suarapadatilawatil Qur‟an. Sedangkan ilmu Nagham 

adalah mempelajari cara di dalam menyenandungkan suara pada tilawatil 

Qur‟an. 

Berdasarkan pengamatan, bahwa kegiatan Qira‟atil Qur‟an di Masjid 

Fatma Zahro dilaksanakan setiap jam 18.15 sampai jam 08.00. kegiatan 

tersebut dibimbing oleh ustadz Hasyim selaku pengasuh pondok pesantren.
49

 

Adapun untuk pelaksanaan seni baca al-Qur‟an yaitu dengan kegiatan 

latihan qiro‟ah dan juga tartil al-Qur‟an. Seni membaca al-Qur‟an adalah satu 

kegiatan yang dapat menjadikan jiwa dan pikiran menjadi bersih. 

Hal ini bisa dibuktikan dengan pernyataan Ustadz Hasyim selaku 

pengasuh pondok pesantren Tarbiyatul Qur‟an beliau menuturkan: 
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Pembentukan karakter melalui seni baca Al-Qur‟an yang dilakukan 

oleh guru dan santri PPTQ Fatma Zahra Balerejo Kebonsari Madiun 

yang mana kegiatan ini dilakukan secara rutin yaitu setiap satu minggu 

1 kali selama 2-3 jam. Dan bentuk pelaksanaanya  yaitu guru 

membaca ayat-ayat Al-Qur‟an kemudian para murid  menirukan, ayat-

yat tersebut dibaca bersama-sama setelah guru mencontohkan  sesuai 

dengan nagham atau irama yang dipakai, yang kesemuanya itu tidak 

lepas dengan ilmu tajwid.
.50

 

 

Kegiatan Rutin seni baca al-Qur‟an mempunyai maksud dan tujuan 

untuk membentuk karakter peserta didik yang lebih baik dari sebelumnya dan 

menanamkan rasa cinta kepada kitab mulia yakni al-Qur‟an. Sebagai wujud 

kemulian Allah SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. 

Dengan harapan melalui kegiatan seni baca al-Qur‟an ini peserta didik 

menyadari tentang pentingnya karakter dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut hasil wawancara dengan Dhio Kurniawan, dia menuturkan: 

Sebelum pelaksanaan seni baca al-Qur‟an ini dimulai, sebagian 

peserta didik bertugas untuk memeriksa peserta didik yang lain yang 

masih ada yang dikamar, jika terdapat peserta didik yang melanggar 

langsung diberi hukuman berupa membaca asma‟ul husna di depan 

peserta didik yang lainnya yang mengikuti kegiatan tersebut.
51

 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa dalam pelaksananya seni baca 

al-Qur‟an ini peserta didik yang masih di dalam kamar segera di beri tahu oleh 

peserta didik lainnya, dalam kegiatan ini juga melatih peserta didik untuk 

selalu melatih kedisiplinan juga melatih kebiasaan dalam kegiatan rutin  yang 

dilakukan.  
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Menurut wawancara dengan Ustadz Hasyim mengenai beliau 

menuturkan: 

Pondok Fatma Zahro ini bertujuan mencetak generasi-generasi yang 

berkualitas, salah satunya membentuk karakter yang baik.. Dilihat dari 

perkembangan Zaman yang semakin modern seperti halnya saat ini 

kita tahu bahwa, pentingnya pendidikan karakter dalam 

mengembangkan perilaku, karakter, serta kepribadian sangat kita 

perlukan. Karena merupakan faktor utama dalam membentuk karakter 

anak menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang baik.  

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa pondok pesantren 

merupakan usaha pengajaran, bimbingan dan asuhan terhadap peserta didik 

agar kelak selesai pendidikanya dapat mengamalkan ajaran  agama  Islam, 

serta menjadikanya sebagai jalan kehidupan, baik pribadi maupun kehidupan 

masyarakat. Namun demikian, pentingnya pendidikan agama Islam dalam 

rangka mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan di pondok pesantren dalam 

membentuk karakter peserta didik, pembentukan karakter ini, dapat dibentuk 

melalui kegiatan qiro‟ah, selanjutnya dalam mengembangkan karakter pada 

individu perlu adanya bentuk kegiatan yang menunjang dalam kemampuan 

potensi yang dimiliki maka dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler inilah 

yang dapat menunjang bakat dan minat di dalam lingkungan pondok 

pesantren Tarbiyatul Qur‟an. 

Dari hasil pengamatan bahwa, dalam ruang lingkup lingkungan 

pondok pesantren Tarbiyatul Qur‟an pengajaran Qira‟ah merupakan suatu 

bentuk kegiatan dimana sebagai penyaluran bakat dan minat peserta didik dan 



50 
 

 

mengembangkan keterampilan dalam bidang seni membaca al-Qur‟an 

berdampak bagus pada peserta didik. 
52

 

Hal ini terlihat dari pengamatan peneliti dalam kegiatan qiro‟ah 

terlihat antusias para peserta didik mengikuti kegiatan tersebut. Terlihat para 

peserta didik berkumpul di serambi masjid pondok, dan mendengarkan 

lantunan ayat al-Qur‟an yang dibacakan oleh Ustadz Hasyim, kemudian 

setelah Ustadz memberikan pelatihan kegiatan qiro‟ah, Ustadz menunjuk 

salah satu santri untuk membacakan lantunan ayat al-Qur‟an yang sudah 

dicontohkan. 

2. Pembentukan Karakter Peserta Didik melalui Seni Baca al-Qur’an di 

PPTQ Fatma Zahro Balerejo Kebonsari Madiun 

Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan dari pendidikan 

nasional. Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa tujuan 

pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk 

memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Tujuan pendidikan 

tersebut dibuat agar pendidikan itu tidak hanya membentuk insan Indonesia 

yang cerdas, namun juga berkepribadian atau lebih berkarakter. Sehingga 

nantinya akan melahirkan generasi-generasi bangsa yang unggul dan tumbuh 

berkembang dengan karakter yang bernafaskan nilai-nilai luhur bangsa serta 

agama. 
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Menurut hasil wawancara dengan Ustadz Hasyim, beliau menuturkan: 

Awal mula kegiatan seni baca al-Qur‟an ini di terapkan sekitar tahun 

2010 yang saya rintis sendiri dengan dukungan para takmir masjid 

Fatma Zahra juga dengan ustadz-ustadzah Madrasah diniyah disini, 

kegiatan ini sangat dijadikan hal yang sangat penting karena sebagai 

pengembangan bakat dan minat setiap peserta didik kang, oleh karena 

itu tujuan dari kegiatan qiro‟ah ini diharapkan oleh beberapa pendidikan 

terutama dalam membentuk karakteristik perilaku yang baik. Untuk itu 

pondok pesantren membentuk kegiatan qiro‟ah. Kegiatan pelatihan 

qiro‟ah merupakan seni membaca al-Qur‟an dengan lagu-lagu tertentu, 

seni membaca al-Qur‟an qiro‟ah ini tergolong sulit dikarenakan selain 

membutuhkan kesabaran, bagi peserta didik yang ingin mempelajari 

seni membaca al-Qur‟an membutuhkan modal suara yang bagus dan 

keistiqomahan.
53

 

 

Kegiatan rutin seni baca al-Qur‟an mempunyai maksud dan tujuan untuk 

membentuk karakter peserta didik yang lebih baik dari sebelumnya Dengan 

harapan melalui kegiatan ini peserta didik menyadari tentang pentingnya 

karakter dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai bekal kelak ketika sudah 

terjun ke masyarakat. 

Berkaitan dengan pondok pesantren Tarbiyatul Qur‟an fatma Zahro 

Berikut beberapa metode untuk membentuk karakter seseorang diperlukan 

proses-proses tertentu, adapun prosesnya antara lain: 

a. Pembiasaan 

Salah satu bentuk pembiasaan yang dilakukan oleh pengurus 

sebelum memulai kegiatan adalah melakukan pemeriksaan terhadap 

seluruh peserta didik yang hadir terkait dengan kedisiplinan peserta didik, 

terutama bagi peserta didik yang tidak membawa al-Qur‟an. 
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Menurut hasil wawancara dengan saudara Fendi, dia menuturkan: 

“Sebelum pelaksanaan seni baca al-Qur‟an dimulai, sebagian pengurus 

bertugas untuk memeriksa peserta didik yang tidak membawa al-Qur‟an 

jika terdapat santri yang melanggar langsung diberi hukuman berupa 

perintah untuk berdiri membaca Asma‟ul Husna”.
54

 

Jadi, adapun tujuan dari pembiasaan ini adalah melatih peserta didik 

untuk melatih kedisplinan dan membiasakan perbuatan terpuji yang bisa 

membentuk kepribadiannya. 

b. Motivasi 

Dalam hal ini para peserta didik diajarkan tentang nilai-nilai 

karakter yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga 

pengetahuan tentang karakter yang didapatkan oleh para santri melalui 

langkah ini, santri diharapkan mencerminkan perilakudari pengetahuan 

yang telah difahami dan tidak gegabah dalam setiap melakukan sebuah 

tindakan. 

Menurut hasil wawancara dengan saudara Ahmad Badri, dia 

menuturkan: 

Melalui kegiatan ini, pengurus memberikan motivasi setelah selesai 

kegiatan seni baca al-Qur‟an. Motivasi ini tidak terlepas dari 

pentingnya sebuah karakter. Santri diberikan penjelasan melalui 

keutamaan-keutamaan kandungan isi al-Qur‟an.
55
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Dengan demikian, peserta didik diharapkan menjadikan karakter 

yang baik, sebagai pondasi dalam kehidupannya untuk menyikapi 

berbagai persoalan yang terjadi pada generasi muda kita, khususnya para 

pelajar atau santri agar mereka terhindar dari bentuk penyimpangan moral. 

c. Pengajaran 

Langkah ini peserta didik iberikan pengajaran melalui pengurus 

pondok ataupun peserta didik yang bertanggung jawab terhadap kegiatan 

tersebut. Adapun pengajaran dalam hal ini berupa pemberian nasihat dari 

pengurus bidang pendidikan. 

Menurut hasil wawancara dengan ustadz Nur Kholis, dia 

menuturkan: “Sebelum kegiatan pembacaan seni baca al-Qur‟an dimulai, 

peserta didik diberi nasehat mengenai pentingnya ilmu, selain itu peserta 

didik diberi nasehat mengenai aturan tata tertib yang ada.”.
56

 

Dengan demikian Pengurus menyampaikan dan mengevaluasi 

seluruh peserta didik agar menjalankan tata tertib yang telah ditentukan 

merupakan salah satu bentuk pengajaran dalam pembentukan karakter 

peserta didik peserta didik  
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3. Dampak Positif Seni Baca al-Qur’an terhadap Karakter Peserta Didik 

di PPTQ Fatma Zahro Balerejo Kebonsari Madiun. 

Kegiatan pembentukan karakter peserta didik melalui seni baca al-

Qur‟an merupakan salah satu kegiatan yang sudah berjalan di Pondok 

Pesantren Tarbiyatul Qur‟an. Berbicara kegiatan pembentukan karakter 

peserta didik melalui seni baca al-Qur‟an, tentu hal ini adalah sebuah 

kegiatan yang diadakan oleh pengurus Pondok Pesantren Tarbiyatul Qur‟an 

yang sudah mendapat persetujuan dari pengasuh.  Melalui Kegiatan 

pembentukan karakter peserta didik melalui seni baca al-Qur‟an ini tentu 

mempunyai dampak terhadap karakter peserta didik. Dampak di sini berupa 

dampak yang bersifat positif. Mengingat bahwa sebuah kegiatan pasti ada 

tujuan dan harapan yang diinginkan, sehingga melalui kegiatan ini bisa 

menjadi sebuah ukuran atau untuk melihat bagaimana peserta didik itu bisa 

mencerminkan karakter yang baik secara pebutanya. 

Sebuah kegiatan yang bertujuan positif sebagai sarana membentuk 

karakter seperti halnya untuk menjaga sebuah kualitas dari  kegiatan tersebut 

baik dalam jangka pendek, menengah maupun  jangka panjangnya, maka 

diperlukan gagasan-gagasan untuk menopang kegiatan tersebut. Mengacu 

pada pesoalan diatas berikut kami paparkan dampak positif dari Kegiatan 

pembentukan karakter melalui seni baca al-Qur‟an pondok pesantren 

Tarbiyatul Qur‟an balerejo kebonsari Madiun: 
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Menurut Ustadz Ato‟illah memberikan penjelasan sebagai berikut: 

Melalui kegiatan ini, pengurus melatih peserta didik untuk lebih 

bersemangat dan disiplin. Dan berdampak dalam kegiatan sehari-

sehari juga, peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang lain, lebih disiplin dan jarang yang terlambat 

dalam mengikuti kegiatan seni baca qur‟an ini.
57

 

 

Selanjutnya peneliti mewancarai seorang informan yang bernama 

Zainuroh Fitriani. Berkaitan dengan dampak positif tersebut, Zainuroh Fitriani 

mengatakan: 

Kegiatan seni baca al-Qur‟an ini untuk melatih peserta didik belajar 

bertanggung jawab mengenai pentingnya karakter pribadi yang 

dilakukan melalui kegiatan seni baca qur‟an  ini.
58

 

 

Selanjutnya peneliti mewancarai seorang informan yang bernama Ust 

Irul. Berkaitan dengan dampak positif tersebut, Ust Irul menuturkan: “peserta 

didik ketika Kegiatan pembentukan karakter peserta didik melalui seni baca 

al-Qur‟an ini peserta didik tidak hanya menirukan lagunya saja, tetapi juga 

memahami isi dan makna dari isi al-Qur‟an tersebut”.
59

 

 Sehingga melalui kegiatan Kegiatan pembentukan karakter peserta 

didik melalui seni baca al-Qur‟an ini, peserta didik lebih berhati-hati dalam 

membaca al-Qur‟an sesuai dengan kaidah tajwid dengan benar juga hal 

ucapan dan perbuatan yang dilakukan sehari-hari, serta bertambahnya rasa 

sopan santun dan menghormati kepada orang tua, pengurus, dan ustadz”. 

                                                             
        

57
 Lihat dalam transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, kode:07/W/12-IV/2018. 

        
58

 Lihat dalam transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, kode:08/W/1-IV/2018. 
        

59
 Lihat dalam transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, kode:09/W/14-IV/2018. 



56 
 

 

Berdasarkan observasi saya, dalam pelaksanaan Kegiatan pembentukan 

karakter peserta didik melalui seni baca al-Qur‟an berlangsung, peserta didik 

sangat bersemangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Ketika 

pembacaan seni baca al-Qur‟an dilantunkan, mereka mendengarkan seraya 

meresapi isi dan makna yang terkandung dalan ayat-ayat al-Qur‟an dan 

mereka yang melantunkan ayat-ayat al-Qur‟an itu dengan suara yang keras 

dan lantang. 
60

 

Fakta yang terjadi di lapangan sangat membuktikan, bahwa kegiatan 

seni baca al-Qur‟an ini menjadi sarana untuk membentuk karakter peserta 

didik di Pondok Pesantren Tarbiyatul Qur‟an.  

Kondisi tersebut tentunya sangat berdampak positif dalam rangka untuk 

melihat bagaimana peserta didik itu bisa mencerminkan perilaku yang baik.
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Tentang Pelaksanaan Kegiatan Seni Baca al-Qur’an di PPTQ 

Fatma Zahro Balerejo Kebonsari Madiun 

Berdasarkan penelitian dalam pelaksanaan kegiatan seni baca al-Qur‟an 

di Pondok Pesantren Tarbiyatul Qur‟an Fatma Zahro Balerejo Kebonsari Madiun, 

pelaksanaan seni baca al-Qur‟an di Fatma Zahro dilaksanakansetiap hari minggu 

malam senin jam 18.15 sampai jam 08.00. Kegiatan tersebut dibimbing oleh 

ustadz Hasyim selaku pengasuh pondok pesantren, dan kegiatan ini di ikuti oleh 

santri pondok dan anak-anak sampai remaja bahkan dewasa masyarakat sekitar. 

Kegiatan seni baca al-Qur‟an ini merupakan salah satu bentuk kegiatan 

yang yang rutin dilaksanakan setiap satu minggu sekali yang diikuti santri pndok 

pesantren juga diikuti oleh beberapa santri yang dari luar pondok pesantren. 

Tujuan dari pelaksanaan ini untuk membentuk karakter peserta didik yang 

lebih baik dari sebelumnya dan menanamkan rasa cinta kepada kitab mulia yakni 

al-Qur‟an.  

 Berdasarkan pernyataan tersebut saya menganalisis bahwa di pondok 

Fatma Zahro ini mengadakan seni baca al-Qur‟an yang dikuti oleh santri pondok 

baik laki-laki maupun perempuan dan juga masyarakat sekitar terutama anak 

remaja yang masih sekolah, mereka sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut 

dan kegiatan seni baca al-Qur‟an ini menarik minat mengikutinya karena disitu 
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bukan hanya pembelajaran qiro‟til qur‟an saja  akan tetapi juga melatih 

pendidikan yang bertujuan membangun karakter yang baik dari sebelumnya. 

Pada setiap 2 tahun sekali, lembaga atau pondok pesantren mengadakan 

pembinaan al-Quran tingkat kabupaten, yang di bina oleh qori‟-qori tingkat 

nasional, tujuan dari diadakanya pelatihan ini ialah untuk membangun rasa cinta 

pada al-quran, memotivasi anak, juga melatih kemampuan yang telah diajarkan di 

pondok pesantren. 

Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti menganalisiss bahwa  pondok 

pesantren ingin menjadikan peserta didik khususnya lembaga sebagai generasi 

penerus yang cinta al-Qur‟an, selain itu dijadikanya peserta didik yang taat 

dengan peraturan, melatih bakat yang mereka kuasai, juga mengubah karakter 

melalui seni baca al-Qur‟an. 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

pelaksanaanya kegiatan seni baca al-Qur‟anpeserta didikdi Pondok Pesantren 

PPTQ fatma dilaksanakansetiap hari minggu malam senin jam 18.15 sampai jam 

08.00. kegiatan tersebut dibimbing oleh ustadz Hasyim selaku pengasuh pondok 

pesantren, dan kegiatan ini di ikuti oleh santri pondok dan masyarakat sekitar. 

Kegiatan seni baca al-Qur‟an ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang yang 

rutin dilaksanakan setiap satu minggu sekali yang diikuti  santri pndok pesantren 

juga diikuti oleh beberapa santri yang dari luar pondok pesantren.pondok 

pesantren ingin menjadikan peserta didik khususnya lembaga sebagai generasi 

penerus yang cinta al-Qur‟an, selain itu dijadikanya peserta didik yang taat 
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dengan peraturan, melatih bakat yang mereka kuasai, juga mengubah karakter 

melalui seni baca al-Qur‟an. 

B. Analisis Tentang Pembentukan Karakter Peserta Didik melalui Seni Baca al-

Qur’an di PPTQ Fatma Zahro Balerejo Kebonsari Madiun 

Berdasarkan penelitian dalam pembentukan karakter melalui kegiatan 

seni baca al-Qur‟an di Pondok Pesantren Tarbiyatul Qur‟an Fatma Zahro Balerejo 

Kebonsari Madiun terdapat beberapa proses pembentukan karakter peserta didik 

yang dilaksanakan oleh pengasuh dan pengurus pondok yaitu melaui pembiasaan, 

motivasi, keteladanan. 

a. Pembiasaan 

Dalam pembentukan karakter melalui seni baca al-Qur‟an terdapat satu 

metode yang mendidik anak dalam membentuk karakter, yaitu pembiasaan 

bahwa kesbiasaaan adalah tingkah laku yang harus dilakukan akan 

menimbulkan suatu pengalaman kerja yang baik. Di masjid Fatma Zahro 

terdapat kebiasaan memberi hukuman kalau melakukan kesalahan tidak 

membawa al-Qur‟an. 

Berdasarkan penyataan tersebut penulis menganalisis bahwa kebiasaan 

memberi hukuman pada peserta didik di dalam kegiatan seni baca al-Qur‟an 

secara tidak langsung akan membentuk karakter peserta didik itu sendiri yang 

disiplin, anak tersebut akan terbiasa dan akan menuruti perintahnya karena 

pikiran seorang anak akan takut terhadap hukuman dari orang yang lebih dari 

orang tuanya.  
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b. Motivasi  

Metode yang kedua yaitu motivasi, motivasi adalah untuk 

menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan 

kemauannya unyuk melakukan sesuatau sehingga dapat memperoleh hasil 

atau mencapai tujuan teertentu. Di masjid Fatma Zahro ini terdapat pemberian 

motivasi setelah kegiatan seni baca al-Qur‟an. 

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis menganalisis bahwa kebiasaan 

memotivasi peserta didik dalam pembentukan karakter peserta didik secara 

tidak langsung akan menimbulkan dampak yang positif  terhadap peserta 

didik, semisal peserta didik diberikan motivasi dalam mentaati guru yang baik 

atau teman sebaya yang baik, mungkin dari hal tutur katanya, tingkah lakunya 

dan lain sebagainya, karena motivasi antara jguru dengan peserta didik akan 

membuat peserta didik menjadi tergugah untuk melakukan.  

c. Keteladanan  

Metode yang ketiga dalam pembentukan karakter ini yaitu melalui  

keteladanan, dalam hal ini keteladan dijadikan patokan karena keteladanan ini 

salah satu contoh perbuatan yang baik kepada peserta didik, baik dalam 

ucapan maupun perbuatan yang harus dikerjakan secara kontinu, untuk 

menjadikan peserta didik yang lebih baik. Di pondok pesantren Fatma Zahro 

ini terdapat keteladan yang dilakukan oleh ustad/ustadzah, ustad ustadzah 

mencontohkan berpakain yang patut di contoh oleh peserta didik.  



61 
 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis menganalisis bahwa kegiatan 

pembentukan karakter melalui keteladanan ini adalah salah satu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru untuk ditularkan pada peserta didik contoh, perbuatan 

untuk membiasakan berpakain sopan, tingkah laku yang baik dan tutur kata 

yang baik,  dalam proses pembentukan karakter peserta didik secara tidak 

langsung sadar akan pentingnya keteladanan dalam kegiatan sehari hari. 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kaitannya 

membentuk karakter peserta didik di Pondok Pesantren Tarbiyatul Qur‟an 

melalui seni baca al-Qur‟an. 

Petama, peserta didik dituntut untuk melakukan pembiasaan dalam hal 

kedisiplinan, seperti halnya apakah peserta didik memeperhatikan aturan-

aturan yang wajib ditaati dan jalankan oleh para peserta didik, atau justru para 

santri melanggarnya, diantaranya adalah peserta didik membawa al-Qur‟an, 

selain dari pada itu para pengurus juga memperhatikan tentang kehadiran para 

peserta didik dalam kegiatan seni baca al-Qur‟an tersebut. Berkaitan dengan 

hal tersebut bagi peserta didik yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi 

berupa hukuman. 

Kedua, peserta didik dibiasakan melalui motivasi. Berdasarkan 

pernyataan tersebut penulis menganalisis bahwa kebiasaan memotivasi peserta 

didik dalam pembentukan karakter peserta didik secara tidak langsung akan 

menimbulkan dampak yang positif terhadap peserta didik, semisal peserta 

didik diberikan motivasi dalam mentaati guru yang baik atau teman sebaya 
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yang baik, mungkin dari hal tutur katanya, tingkah lakunya dan lain 

sebagainya, karena motivasi antara guru dengan peserta didik akan membuat 

peserta didik menjadi tergugah untuk melakukan.  

Ketiga, peserta didik dibiasakan melalui  keteladan. Orang tua dan guru 

yang biasa memberikan keteladanan mengenai perilaku baik, maka biasanya 

akan ditiru oleh anak-anaknya dan muridnya dalam mengembangkan pola 

perilaku mereka.  

C. Analisis Tentang  Dampak Positif Seni Baca al-Qur’an terhadap Karakter 

Peserta Didik di PPTQ Fatma Zahro Balerejo Kebonsari Madiun. 

Berdasarkan penelitian dampak positif seni baca al-Qur‟an terhadap 

karakter peserta didik di PPTQ Fatma Zahro Balerejo Kebonsari Madiun terdapat 

beberapa dampak positif bagi peserta didik salah satunya yaitu terwujudnya 

karakter religius pada peserta didik, terwujudnya karakter jujur pada peserta 

didik,  dan terwujudnya karakter kreatif pada peserta didik. 

pernyataan tersebut penulis menganalisis bahwa dampak positif seni 

baca al-Qur‟an terhadap karakter peserta didik di PPTQ Fatma Zahro Balerejo 

Kebonsari Madiun. 

pertama terwujudnya karakter religius peserta didik, dampak positif 

karakter religius ini menjadikan peserta didik melakukan aktivitasnya yang selalu 

berkaitan dengan ajaran agamanya selain itu dalam pribadi peserta didik agar 

dapat merealisasikan setiap ajaran agamanya atas dasar iman dan taqwa atas 
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dasar iman yang ada dalam batinya yaitu yang meliputi aqidah, ibadah, dan 

akhlak peserta didik. 

Kedua terwujudnya karakter jujur pada peserta didik, dampak yang 

kedua ini agar karakter peserta didik menjadi jujur, tidak berbohong, misalnya 

dalam perkataan apa adanya, tidak curang dan lain-lain.  

Ketiga terwujudnya karakter kreatif pada peserta didik, dan dampak 

yang ketiga ini untuk menjadikan tolak ukur kemampuan peserta didik untuk 

melahirkan sesuatu yang baru, dan mampu mengembangkan hal-hal yang sudah 

ada untuk memberikan sejumlah pengetahuan yang dimilikinya. 

Selain itu dampak positif seni baca al-Qur‟an terhadap karakter peserta 

didik melalui seni baca al-Qur‟an di PPTQ Fatma Zahro yaitu: 

pertama Melatih peserta didik untuk melatih tanggung jawab dan 

kedisiplinan mengenai pentingnya karakter pribadi yang dilakukan kegiatan seni 

baca qur‟an. Dan dengan adanya seni baca al-Qur‟an ini di harapkan peserta didik 

baik bisa menjadikan betapa pentingnya karakter atau perilaku yang dilakukan 

sehari-hari. 

Kedua di pondok Fatma Zahro ini pengasuh dan juga pengurus melatih 

tanggung jawab dan kedisiplinan peserta didik melalui pembiasaan yang 

dilakukan dengan kegiatan rutin yang dilakukan setiap satu minggu sekali 

tepatnya pada hari minggu malam senin, dan dilaksanakan pada jam 18.15 WIB 

sampai jam 20.00 WIB. 
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Ketiga  melalui kegiatan pembentukan karakter peserta didik melalui seni 

baca al-Qur‟an ini, peserta didik lebih berhati-hati dalam membaca al-Qur‟an 

sesuai dengan kaidah tajwid dengan benar juga hal ucapan dan perbuatan yang 

dilakukan sehari-hari, serta bertambahnya rasa sopansantun dan menghormati 

kepada orang tua, pengurus, dan ustadz.Keempatkegiatan seni baca al-Qur‟an ini 

menjadi sarana untuk membentuk karakter peserta didik  di Pondok Pesantren 

Tarbiyatul Qur‟an. Kondisi tersebut tentunya sangat berdampak positif dalam 

rangka untuk melihat bagaimana peserta didik itu bisa mencerminkan perilaku 

yang berkarakter baik secara ucapan maupun secara perbuatan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pembentukan karakter Peserta 

Didik  Melalui Seni Baca Al-Qur‟an (Studi Kasus d PPTQ Fatma Zahro 

Balerejo Kebonsari Madiun) hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan kegiatan seni baca al-Qur‟an (Studi Kasus di PPTQ Fatma 

Zahra Balerejo Kebonsari Madiunyaitukegiatan Qira‟atil Qur‟an di Masjid 

Fatma Zahro dilaksanakan setiap jam 18.15 sampai jam 08.00. kegiatan 

tersebut dibimbing oleh ustadz Hasyim selaku pengasuh pondok 

pesantren. 

2. Pembentukan karakter peserta didik meliputi: 

a. Pembiasaan  

b. Motivasi  

c. Keteladanan 

d. Pengajaran 

3. Dampak positif kegiatan seni baca al-Qur‟an 

a. Terwujudnya karakter religius terhadap peserta didik 

b. Terwujudnya karakter jujur terhadap peserta didik 

c. Terwujudnya karakter kreatif terhadap peserta didik 
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B. Saran 

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu 

mengenai pembentukan karakter peserta didik di pondok pesantren Tarbiyatul 

Qur‟an, maka penulis akan menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pondok 

a. Untuk pelaksanaannya diharapkan bagi Pondok Pesantren Tarbiyatul 

Qur‟an untuk lebih berperan dan mengawasi peserta didik dalam 

kegiatan seni baca al-Qur‟an.  

b. Untuk  pembentukan karakter peserta didik diharapkan bagi Pondok 

Pesantren lebih menekankan metode-metode pembentukan karakter 

yang sesuai dengan metode-metode yang ada di pondok pesantren. 

2. Bagi  Ustadz 

a. Untuk pelaksanaanya diharapkan bagi ustadz untuk lebih mempertegas 

peraturan terkait kegiatan seni baca al-Qur‟an, agar peserta didik 

senantiasa aktif mengikuti kegiatan seni baca al-Qur‟an tersebut dan 

tidak melakukan pelanggaran tata tertib yang telah ditentukan.  

b. Untuk pembentukan karakter peserta didik bagi ustadz untuk lebih 

menekankan metode-metode yang terkait dengan metode pondok 

pesantren agar metode tersebut bisa di terapkan oleh pesera didik. 
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3. Bagi Santri 

Untuk pelaksanaanya diharapkan bagi para peserta didik agar 

lebih aktif mengikuti kegiatan seni baca al-Qur‟an dan mentaati tata tertib 

yang berlaku. Santri diharapkan pula untuk bisa menjadikan peraturan 

menjadi prioritas utama. Dan diharapkan santri bisa mengamalkan 

kegiatan yang positif yakni seni baca al-Qur‟an menjadi amalan setiap 

hari. 
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